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ی به زندگ ییانسانگرا دگاهید   

 
 

ست؟ یچ نگاه به زندگ  

  برخ   میی گو   یم وقت  
 

در مورد   است که آنها افکار خایص معت   نیدارند، به ا دگاهید از مردم به زندگ

 
 

  یجهان و معنا  شیدای پ چگونگ
 

  ی   چه ارزش ها و قوان نکهیو در مورد ا ،زندگ
 

آنها مهم   یبرا زندگ

 . افتد، دارند  یم است و بعد از مرگ چه اتفاق  
 

  نیا نگاه به زندگ
 

 ا ی می نیب را چگونه یم است که ما زندگ

. درست و نادرست است  یی   و چه چ میکن  درک یم  

  انهینگاه انسان گرا
 

ست؟ یچ به زندگ  

  انهیانسان گرا یها دگاهید در . هستند که در مرکز قرار دارند  انیخدا ا یخدا  نیا ، مذهت   یها دگاهید در 

. شخص است که در مرکز قرار دارد  نیا ،  

  ا ی انیها به خدا  ستیاومان
 

  ر یپذ  تی ندارند. آنها معتقدند که انسان مسئول یپس از مرگ اعتقاد زندگ

 
 

  یکند تا همه بتوانند در آزاد  یم جاد ی ا گرانیخود و د یبرا خوب   است و زندگ
 

کنند.    و بدون فقر زندگ

. کنند   مراقبت یم ی   ن عتیاز طب ی   آنها همچن  

  کیس  ستیخدا ( هستند. آتئ  ) ب   ستیآتئ,  ها  ستیاز اومان برخ  
 

 است که نه به خدا و نه به زندگ

است که به وجود  کیس  کیهستند. آگنوست کی ها آگنوست ستیاومان ر یسا . پس از مرگ اعتقاد دارد 

دارد. خدا شک   

 دهیکش  ۱۹۶۵نماد در سال  نیا . کنند   دارند که در رسارس جهان از آن استفاده یم یها نماد ستیاومان

خود را در هوا بلند   یفرد شاد و آزاد است که بازوها کیاز  یلوگو نماد نی اد. شد و انسان شاد نام دار 

را در آغوش گرفته   ی   باشد که کره زم ب  انسان گرا یبرا "اچ" کیتواند مثل یلوگو م نیا ا یکند،   یم

. باشد  یم انساب   به معت   سمیاومان . است   
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دهد که   را نشان یم شخیص ر یتصو  نیلوگو مرد شاد نام دارد. ا نیدهد. ا را نشان یم الملیل ی   ب یها ست یاومان یاز لوگو  ینسخه ا ر،یتصو 

. است مشگ نهیبا زم  ب  کند. لوگو به رنگ طال  و دستان خود را به سمت باال دراز یم ستادهیا     

انسان گرا مهم است؟ کی یبرا یی   چه چ  

م یرفتار کن به خوب   عتیهم با مردم و هم با طب د یاست. ما با عتیاز طب انسان جزب   • . 

 . " ! آنها با شما انجام دهند  د یکه دوست دار   د یرا انجام ده یهمان کار  گرانی ": با دب  قاعده طال

بدون کمک  توانند یم  نیها وجدان، عقل و احساسات دارند و بنابرا انسان گراها معتقدند که انسان . 

. بدهند  صی و تشخ ابند یدرست و نادرست را در  ن،ی د ا ی انیخدا  

 

   IHEU                                 الملیل ی   ب سمیاومان_ 

دام تأس الملیل ی   سازمان ب کی ۱۹۵۲ها در سال  ستیاومان • سازمان در  نیکردند. ا  سیرا در آمسی 

 یکشور را نما  ۴۰عضو در  ونیلیم ۳از  شیحدود ب
 

. کند   یم ندگ  

شود و به همه فرصت داشی     تیکه حقوق بشر افراد رعا  نکهیا یکند برا  یم  تالش الملیل ی   ب سمیاومان

  کی
 

. خوب داده شود  زندگ   

 

دام  هیانیب : دارد  ب  انسان گرا دگاهینکته در مورد د ۷آمسی   

است  اخالق   سمیاومان  • .1 

است عقالب   سمیاومان  • .2 

کند   یم تی و حقوق بشر حما از دموکرایس سمیاومان  • .3 

.  در قبال اجتماع است مورد مسئولیتفرد و هم در  یهم در مورد آزاد سمیاومان  .4 

است  نید ی برا ت  یگز ی جا سمیاومان  • .5 

و هی  ارزش قائل است تیخالق ل،یتخ یبرا سمیاومان  • .6 

و نسبت به   گرانی و هم  در مورد رفتار خوب نسبت به د شی هم در مورد شناخت خو  سمیاومان. 7

.  است  عتیطب  
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( اف یاچ ا ) در نروژ اخالق   – انجمن انساب    

اف   ینفردر اچ ا ۸۵۰۰۰ با ی تقر  . شد  سیدر اسلو تاس ۱۹۵۶هورن در سال  ی   ست یاف توسط کر  یاچ ا 

آنها معتقدند که مردم آزاد و با   . خواهد انسانها را در مرکز قرار دهد  اف یم یاچ ا . باشند  عضو یم

اچ  یحقوق بشر سازمان ملل برا . توانند افکار خوب و معقول داشته باشند  و یم ند یآ یم ا یارزش به دن

مبارزه   مذهت  ی  رفتار برابر با افراد غ ،همه یبرا دگاهید یآزاد یاف برا یا اچ . مهم است ار یاف بس یا

. برخوردار باشند  انیدگرجنس گرا  همچون کسانیاز حقوق  د یبا انیگرا   همجنس ینکهو ا کند   یم  

 

ست  یمراسم اومان  

همچنی   مراسم انسان دوستانه را نی   سازماندیه یم کند که در آن مردم یم توانند روزهای   اچ ای اف   

ند.   خود را جشن بگی 
 

  این مراسمها مهم زندگ
 

اغلب در تاالرهای عمویم مانند شهرداری، مراکز فرهنگ

شوند.  یم  برگزار  یا مراکز اجتمایع  

 

ی جشن نامگذار   

دک به دنیا وهمچنی   جشن گرفی   نام و هویت او برگزار جشن نامگذاری برای خوش آمدگوب   کو   

یم شود.    
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. بزرگسال گرفته شده است کیدهد که توسط دستان  کودک را نشان یم  یعکس، دو پا نیا  

 

انه یانسان گرا تائیدیه  

  یشامل دوره ا انهی)بلوغ( انسان گرا تائیدیهمراسم 
 

دوره با  نیاست. ا در مورد اخالق و نگرش به زندگ

  تائیدیهتوانند  کار هستند یم  نیبه انجام ا لیکه ما   رسد. همه جواناب   یم  انیبه پا مراسم رسیم کی

. را انتخاب کنند  )مراسم بلوغ( انساب    

 
. دهد   خود نشان یم هیدییدخی  را درمراسم روز تا کیعکس  نیا  
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)ازدواج( انهیانسان گرا مراسم عرویس  

دو نفر   نکهیکردن ا  د ییجشن گرفی   و تأ یبرا ت،اس و پراحسایس با یمراسم ز  کیکه   عرویس مراسم

گرا است. گرا و همجنس دگرجنس    یهازوج یشود. ازدواج برا یم  ار ذبرگ، را انتخاب کرده اند  گر ی کدی

د  یکه ازدواج کرده اند با  یاز افراد گی  د،یانسان دوستانه داشته باش عرویس کی د یبتوان  نکهیا یبرا

. باشد   اف یاچ ا عضو   

 

اندازد.  به تن دارد. داماد حلقه را به انگشت عروس یم هی  ت  و داماد کت و شلوار آب   د یدهد. عروس لباس سف زن و مرد را در حال ازدواج نشان یم کی ر یتصو 

. دست دارد  کیدسته گل در  کیعروس   

    

(  جنازه عییتش)  یخاکسپار   

است. محل دفن مخصوص انسان گرا ها   مردگان و درگذشتگان ادبود ی  یبرا جنازه مراسیم عییتش

 در گورستان دفن یم نیوجود ندارد، بنابرا
ً
. شوند  مردگان معموال  

 

تابوت گذاشته است یدهد که دستش را رو  را نشان یم زب   ر یتصو   
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ان یانسان گرا یبرا ی هی  و معمار  ،ق  یموس  

ق  یموس   

آنها   یو آهنگ ها ق  یندارند که متعلق به آنها باشد، اما موس  ق  یاز موس  ها نوع خایص ستیاومان

. از صلح، عدالت و عشق دارد  ایمیپ  

 هی  

.  در مورد انسان است انهیانسان گرا  د یعقا ر یو سا انساب   یاز ارزش ها طالخو اص انیب  هی   

ی معمار   

نسبت به هی  ساخت و   برابر تریتعامل  میتواند و  میشود مشخص  انسانگرایانه ارزشهایبا  یمعمار 

با  انهیانسان گرا یمعمار  شکوه. د فراهم کن طیانسان و مح ی   ب باشد،یقدرت و قدرت م انگر یساز که ب

  د ید
 

. و آرامش کنند  یساختمان احساس خوش آمد کی در  د یاستوار است که مردم با هیپا نیبر ا زندگ  

 

 

 

 


